Družinski kotiček

2. Mladinski festival v Sloveniji

Vsakdo mora najti prostor pod Marijinim plaščem. Če si je njen Sin s svojim trpljenjem vse
ljudi izbral za brate in sestre, potem Marija ne
more drugače, kakor da je vsem tem mati.

Škofijski odbor za mlade škofije Murska Sobota bo po vzoru Mladifesta iz Medžugorja
v soboto, 27. avgusta 2022, organiziral 2.
Mladinski festival v Sloveniji. Z geslom festivala “S teboj, mati Marija” želimo k nam
prenesti utrip Medžugorja. Gre za dogodek,
ki je namenjen vsem generacijam s posebnim ozirom na mlade, potekal pa bo v župniji sv. Cirila in Metoda v Radencih. Lansko leto
smo Mladinski festival izvedli prvič – v spletni obliki, kjer nas je v povprečju spremljalo
več kot 1000 spletnih gledalcev, hkrati pa
smo dogodek prenašali na TV programu
Exodus TV in Radio Ognjišče.

(H. U. Balthazar)

Mladim srcem s srcem
Ni tako pomembno, kaj počneš z leti
svojega življenja; zelo pomembno pa je,
kaj počneš vsako uro.
(Walt Whitman)

Klic v naš čas, klic med nas
Vse življenje Device in Matere je objeto v gotovost, da ji je Bog blizu in da jo spremlja s
svojo previdnostno dobrohotnostjo. Tako je
tudi s Cerkvijo.
(sv. pp. Janez Pavel II.)

Kdo si duhovnik
Svojo službo lahko opravlja duhovnik samo,
če postavi svoje življenje pod znamenje križa.
(škof Jožef Smej)

Svetopisemska iskrica
»Marija je rekla: Moja duša poveličuje Gospoda
in moj duh se raduje v Bogu, mojem Rešitelju,
ker se je ozrl na nizkost svoje dekle. Glej odslej
me bodo blagrovali vsi rodovi. Velike reči mi je
storil on, ki je mogočen in je njegovo ime sveto.«

Župnijska cerkev v Radencih, sobota, 27.
avgust 2022:
14.00 – pričetek, pozdrav, pesem
14.30 – kateheza
15.30 – pričevanje
16.30 – priložnost za spoved in malica
18.00 – molitev rožnega venca
19.00 – sveta maša, po maši procesija s kipom
Marije, adoracija in slavilni glasbeni večer.
Udeležbo na festivalu lepo priporočam vsem
mladim. Udeležba bo zelo, zelo koristna tudi
vsem letošnjim birmancem. Gospodinje iz
župnije, posebej mame od mladih, pa organizatorji naprošajo za »nesladko pecivo«
(potica, pereci …). Bog plačaj vnaprej.

Iz življenja župnije
Božji otrok je postala

(1,46-49)

7. Gaja Pučko, iz Filovec

Staršem veroučencev

Gospod naj ji bo, tudi »po rokah staršev« luč
življenja!

S svojo krščansko držo, ki jo hranijo in utrjujejo z rednim obiskom nedeljske maše, tudi
med počitnicami, so starši svojim otrokom
največji pričevalci o vrednosti verouka. Brez
tega pričevanja staršev postane verouk za
otroka samo »kaj pa je tebe treba bilo…«
(katehistinja A. P.)

Veroučencem
Brez obiska maše, tudi med počitnicami, verouk izgublja svojo pravo vrednost.
(katehistinja A. P.)

Pred Bogom sta združila svoje življenjske
poti
3. Jernej Pučko in Špela Casar, iz Filovec
Kraljica družine naj trosi svoj blagoslov in srečo
v njuno družino.
Prag večnosti je prestopil
13. Zadravec Ciril, r. 1950, iz Strehovec
Gospodar življenja naj ga, na priprošnjo Vnebovzete, odene s plaščem usmiljene večne ljubezni.

Odgovarja: Stanislav Zver – župnik, Bogojina 147, 9222 Bogojina. Tel.: 02 | 547 - 92 - 50.
Tehnièni urednik: Vanja Sapaè. T.: 031 728 791
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Dragi župljani!
»Sredica« velikega srpana (15. avgust) bo spet polnila naša, zlasti
Marijina svetišča, kjer nas bo v ljubezni božala topla dlan Nje, ki je
melodijo življenja v polnosti pela po notah Stvarnika.
Marijino vnebovzetje je preizkusni kamen naše vere, še več, je
tudi vprašanje našega zaupanja v večno življenje, zaupanja v
življenje v Božji družbi, v občestvu zveličanih. Z Jezusovim »zadnjim dejanjem na zemlji«, z njegovim vnebohodom, ki mu je
posvečeno naše farno svetišče in z Marijinim vnebovzetjem nam
skrivnost Božjega življenja postaja bolj razumljiva, bolj domača.
Pred vnebohodom je Jezus zagotovil, da bomo tudi mi z njim deležni večnega življenja: »V hiši mojega Očeta je mnogo bivališč. Če bi ne bilo tako, bi vam bil
povedal, ker odhajam, da vam prostor pripravim. In če odidem in vam prostor pripravim, bom
zopet prišel in vas k sebi vzel, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz.«
In prvi človek, ki je bil deležen izpolnitve te Jezusove obljube, je bila prav njegova in naša
Mati Marija.
Njeno vnebovzetje potrjuje naše hrepenenje po »bivati in živeti«, našo slutnjo in vero, da je
Jezus tudi za vsakega izmed nas pripravil prostor ob sebi in svoji Materi.
Seveda nam ta praznik razodeva tudi ozadje, torej veličino Marijinega zemeljskega življenja
v katerem je izpolnila Božji načrt odrešenja. Zato jo je Bog po Jezusovi človeški naravi pridružil svoji Božji naravi.
Naj bo tudi nam obhajanje največjega praznika Nje, ki je »posoda vse svetosti«, kakor tudi
njen zgled in priprošnja v pomoč, da bomo v ljubezni do sebe razmišljali o svoji večni sreči
in si prizadevali, da bi jo dosegli.
Stanislav Zver, župnik

OZNANILA
07. 08.

19. nedelja med
letom

PA S T O R A L N I D O G O D K I I N OZ N A N I L A

Slavljen si, Oče, Gospod nebes in zemlje, ker si malim razodel skrivnosti Božjega
kraljestva.

Blagoslovljen kralj, ki prihaja v Gospodovem imenu, mir v nebesih in slava na
višavah.

14. 08.

20. nedelja med
letom

15. 08.

Priprava na praznik Marijinega vnebovzetja.
Ob prazniku radi prejemajmo zakramente. Prilika za spoved bo tudi v soboto, 13. avgusta, od 15.00 do 19.00, ko bosta v cerkvi na voljo dva spovednika.
Maše po kapelah
Maše v kapelah v mesecu avgustu v pripravi na Marijin praznik.
- Strehovci : - petek, 5. 8., ob 7.30;
- Filovci: - sobota, 6. 8., ob 9.00;
- Ivanci: - petek, 12. 8., ob 9.00;
- Bukovnica: - sobota, 13. 8., ob 9.00.
Povsod bo pred mašo prilika za spoved.

nedelja - ponedeljek - Marijino
vnebovzetje,
zapovedan praznik

Vsemogočni večni Bog, brezmadežno Devico Marijo, mater
svojega Sina, si s telesom in dušo vzel v nebeško slavo. Naj bomo
vedno usmerjeno v to, kar je Božjega, da bomo v nebesih deležni
njene slave.
Sv. maše: v farni cerkvi, ob 8.00, v Filovcih ob 9.30.

21. 08.

Gospod, tvoje besede so duh in življenje, ti imaš besede večnega življenja.

21. nedelja med
letom

28. 08.

22. nedelja med
letom

Sv. maše: v farni cerkvi, ob 8.00; pri lovskem domu (maša v
čast sv. Hubertu) ob 10.30; v farni cerkvi, ob 10.00, ni maše.
Jaz sem luč sveta, govori Gospod, kdor bo hodil za menoj, bo imel luč življenje.

Češčenje Najsvetejšega - je vsak četrtek pred mašo; lepo vabljeni.
Ministranti - imajo srečanje v soboto (13. 08.), po maši.
Animatorji – imajo duhovno pripravo za oratorij pri klarisah v Turnišču v torek, 16. avgusta,
ob 19.00. K molitvi za blagoslov oratorija vabljeni tudi starši z otroci.

Za življenje župnije
SKRB ZA CERKEV
V mesecu avgustu skrbite za cerkev verniki iz Bogojine. Hvala vernikom iz Bukovnice in Strehovec.

ZAHVALA
Hvala Mariji Černela in družini Gašpar za skrb zalivanja rož ob cerkvi in možem, ki skrbite za košnjo
zelenic. Bog povri tudi g. Cirilu Camplinu za »popravilo ran beleža« v stari cerkvi.

OZNANILA

PA S T O R A L N I U T R I N K I

ORATORIJ V ŽUPNIJI
Od 18. 08. do 21. 08; sklep pri rani maši. Otroke prijavite zaradi lažje priprave do nedelje (14. 08.)
pri članih ŽK. Po tem datumu prijav več ne bomo sprejemali!

NOVO VEROUČNO LETO
Veroučne učbenike, starši nabavite v Kleklovi knjigarni v M. Soboti, do ZAČETKA veroučnega leta,
najkasneje do nedelje 11. septembra, ko bo blagoslov veroučnih učbenikov in šolskih torbic. Za 1.,
2., 3. razred učbeniki ostajajo isti. Za ostale razrede pa bo oznanjeno do konca meseca avgusta.

DAR ZA MAŠE
Slovenski škofje so na 130. redni seji Slovenske škofovske konference sklenili, da bo od 1. septembra
2022 dar za sv. maše 23 EUR; za gregorijanske maše pa 750.00 EUR (30 maš).

PRIDI IN POGLEJ KJE STANUJE GOSPOD
Halasov shod - je v Veliki Polani, je v nedeljo, 21. 08., ob 18.30.
ŽUPNIJA – FARNA CERKEV!

Dragi farani!

Zapisi o gradnji naše farne cerkve pričajo, da so
že priprave na njeno gradnjo bile povezane z
mnogimi žrtvami, odrekanji in delom (zbiranje
denarnih sredstev, prevozi gradbenega
materiala s kravjimi vpregami, izdelovanje
opeke …) Bliža se 100-letnica začetka njene
gradnje.
Zato bo prav, da se na te »žuljave korenine«
večkrat ozremo in pomislimo na svoj osebni in
družinski odnos do našega župnijskega svetišča, ki se mu zaradi Plečnikove arhitekture klanja ves kulturni svet. Zlasti pa svoj pogled radi
usmerjajmo nanj zaradi resnice, ki jo je čudovito nakazal sv. papež Janez XXXIII, ki je rekel: »…
da je župnijska cerkev kakor vodnjak sredi vasi.
Vsi prebivalci vsak dan prihajajo k vodnjaku
zajemat vodo. Različni ljudje prihajajo skupaj.
Vsi zajemajo vodo, brez katere ni življenja. Vsi
skrbno varujejo studenec, da ne bi skalili bistre
in zdrave vode.« Da, od tukaj, dan za dnem,
posebej pa še ob nedeljah k nam in med nas
pritekajo studenci žive vode milosti za naše krščansko življenje in zveličanje.
V pripravi na njeno 100-letnico bo potrebno
marsikaj postoriti: orgle »prosijo« generalni
servis, cerkveni strop in okna kličejo po zaščiti,
belež v njeni notranjosti bo potrebno osvežiti,
gretje pa je že tako njena stara bolečina …

Kako bomo pristopali k tem obnovitvenim
delom (tudi zbiranju sredstev) se bomo pogovorili s člani ŽGS in ŽPS ter s strokovnjaki s
posameznih področij, seveda vse pod strokovnim pogledom Zavoda za varstvo kulturne in
naravne dediščine.
Vendar je za slehernega župljana pomemben
najprej pogled na svetišče z lučjo osebne vere,
ki je vzniknila pri sv. krstu in osvežitev zavesti:
»Tukaj mi (nam) je živi Bog blizu. Tukaj sem (morda) ob krstnem kamnu postal Božji otrok; tukaj
ljubeči Oče moje Božje otroštvo hrani z drugimi
zakramenti; tukaj se ponavzočuje trpljenje smrt
in vstajenje brata Jezusa za moje in naše odrešenje; tukaj se vsako nedeljo zame in vse župljane
opravlja daritev sv. maše … Zato tudi vsak moj
vstop v cerkev ob nedeljski daritvi prispeva
delež k članstvu velikega duhovnega svetišča,
v katerem molitev, ki časti in prosi, in zahvalna
pesem, skupaj podpirata skupnost Božjega ljudstva župnije. Obenem pa je tudi vsaka pomoč
pri vzdrževanju svetišča, kot tudi vsak še tako
skromen dar pri nedeljskih nabirkah, namenjen
sprotnemu vzdrževanju svetišča, znamenje
moje ljubezni do domače Božje hiše.
Zlasti pa nikar ne pozabljajmo, da brez »vode,
ki se izteka iz tega »farnega vodnjaka« ni ŽIVLJENJA.

